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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
 .نبینا محمد وعلى آله وأصحا�ه أجمعین ،و�ارك على عبده ورسولهوصلى هللا وسلم  ،الحمد هلل رب العالمین

ي تراجم ومن عادته أنه �طیل ف �عد أن ذ�ر تراجم الرواة، -َرِحَمُه ُهللا تعالى-في الكالم على الباب عند النووي 
 ،ومسبوكوشرحه لمتن الحدیث في الغالب أنه على اختصاره مضبوط  و�كون على حساب شرح متن الحدیث، ،الرواة 

 .واطلعنا على شيء منه فیما تقدم وفیه فوائد،
ستون و اإل�مان �ضع «ففیه  وأما لغات الباب،: فصل(: قال ،�عد أن ترجم للرواة  -َرِحَمُه ُهللا تعالى-هنا �قول 

 وأكثر الروا�ات في غیر هذا �الهاء، »�ضعة« ووقع في أكثرها: هكذا وقع هنا في �عض األصول، ،»شعبة
وهو الجاري على اللغة ( »�ضع«�عني  )أكثر الروا�ات في غیر هذا الموضع بال هاء(، ) هاءالموضع بال
 ،الهاءإنه روي � :وهذا أخذه ابن حجر في فتح الباري وقال، )وروا�ة الهاء صحیحة أ�ًضا على التأو�ل المشهورة،

  ؟معكم الفتح وهو �حتاج إلى تأو�ل،
 .......  طالب:
 نعم. 

 .......  طالب:
 ؟�قول ماذانعم. 

 .......  طالب:
  ؟و�حتاج إلى تأو�ل �قول:
 .......  طالب:

 نعم. . . هات األولبلى
 .......  طالب:

 و�حتاج إلى تأو�ل.
 .......  طالب:

ألن  القاري؛ به العیني في عمدةتعقَّ ، )و�حتاج إلى تأو�ل بتاء التأنیث، »�ضعة«وقع في �عض الروا�ات (: نعم. قال
 .ذ�ر الروا�ة وأقرهاالكرماني 

 �الهاء في أكثرها) »�ضعة«و هكذا في �عض األصول، »�ضع«: قال الكرماني ،»�ضع وستون شعبة«: (قوله 
ري أما في المواضع األخرى من تخر�ج البخا �عني في هذا الموضع، في أكثرها، و�ذا قال: �عني في أكثر الروا�ات،

 .لهذا الحدیث فهي بدون تاء
. ثبتاء التأنی »�ضعة«(وقع في �عض الروا�ات �عني ابن حجر  وقال �عضهم) ء في أكثرها،�الها »�ضعة«(و 

 :وفي أكثرها ،»�ضع«�ذا وقع هنا في �عض األصول  و�ذا قال �عض الشراح:. الصواب مع الكرماني: قلت
 .ة)المشهور وهو الجاري على اللغة  ،بال هاء »�ضع« :وأكثر الروا�ات في غیر هذا الموضع �الهاء، »�ضعة«

 .ولعله �قصد النووي 
 .هذا من �الم النووي نقله العیني ؛(وروا�ة الهاء صحیحة أ�ًضا على التأو�ل) 
لكن لما و  ،بال هاء »�ضع« :فینبغي أن �قال، وشعبة یؤنَّث ،للمذ�ر »�ضعة«و ،للمؤنث اال شك أن �ضعً : (قلت 

: �قول ،رت الشعبة �الطائفة من الشيء)سِّ إذا فُ  �حتاج إلى أن تؤول الشعبة �النوع »�ضعة«جاءت الروا�ة بـ
 .)سرت الشعبة �الطائفة�حتاج إلى أن تؤول الشعبة �النوع إذا فُ (
حیحة وروا�ة الهاء ص(: إال أنه قال ،انً بیِّ  اثم ما أبدى اعتراًض  اآلن صوب الكرماني في مقابل �الم ابن حجر، 

، )»�ضع«: فینبغي أن �قال ،وشعبة یؤنَّث ،للمذ�ر »�ضعة«و ،للمؤنث اال شك أن �ضعً : قلت. أ�ًضا على التأو�ل
 .نحتاج إلى أن نؤول الشعبة �ما �فید التذ�یر ،إًذا نحتاج إلى تأو�ل
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رت الشعبة س�حتاج أن تؤول الشعبة �النوع إذا فُ  »�ضعة«ولكن لما جاءت الروا�ة بـ ،بال هاء »�ضع«: (أن �قال 
 .سرت �الخصلة والخلة)و�الخلق إذا فُ  ،�الطائفة من الشيء

   .-َرِحَمُه هللاُ -ما أدري اعتراضه على ابن حجر  
ال وق سرت الشعبة �الطائفة من الشيء،على تأو�ل الشعبة �النوع إذا فُ  »�ضعة«بتأنیث (: والقسطالني �قول

، )ابً وصوب العیني �قول الكرماني تعص بل هي في �عضها،: قال ابن حجر ،إنها في أكثر األصول: الكرماني
 . اصوب العیني قول الكرماني تعصبً 

امش هوالذي رأیته في (: قال القسطالني ألنه احتاج إلى أن یؤول الشعبة. ابن حجر في النها�ة التقى معه العیني؛
ل بن وقد وقع عند مسلم من طر�ق سهی ،�عني �إسقاط الهاء »�ضع«صوا�ه : قال األصیلي الیونینیة �هي، فرع

 المقصود أن ما. إلى آخره ...)على الشك »�ضع وسبعون «أو  »�ضع وستون «: بن دینار أبي صالح عبد هللا
مع أنه  )اصوب الكرماني على ابن حجر تعصبً (: �قول القسطالني .استدر�ه العیني على ابن حجر لیس في محله

ل الشعبة ،إنه �حتاج إلى تأو�ل: ابن حجر قال ،ما جاء �طائل  .ثم في المؤدى العیني أوَّ
وهو مستعمل  و�فتحها في لغة قلیلة، ،والبضع والبضعة �كسر الباب على اللغة المشهورة و�ها جاء القرآن العز�ز(

  فرقة.والشعبة القطعة وال وفیه أقوال أخر. هذا هو الصحیح والمشهور لمعناه، فیما بین الثالثة والعشرة؛
: وفي روا�ة لمسلم، »�ضع وسبعون شعبة« وثبت في صحیح مسلم: ،فكذا وقع هنا »�ضع وستون « أما قوله:

 :ولسائر الرواة الصواب ما وقع في سائر الروا�ات،: قال القاضي عیاض. »�ضع وستون «أو  »�ضع وسبعون «
 .)اإلمام أبو عبد هللا الحلیمي »�ضع وسبعون «وهكذا اختار ترجیح روا�ة ، »�ضع وسبعون «
�ضع  :وفي مسلم أ�ًضا �ضع وستین، :في البخاري مع أنه  على �ضع وستین، »�ضع وسبعون «اآلن ترجیح  

هل ؟ »�ضع وسبعون «فكیف یرجح  ،في مسلم »�ضع وسبعون «أو  »�ضع وستون «هل هي  ،وفیه الشك ،وستین
 لو �ان �عني مقتضى قواعد الترجیح أن �كون ما في البخاري أرجح مما في مسلم، ؟ألن األكثر شامل لألقل وز�ادة

  ؟الشك والقدر الزائد مشكوك فیه فكیف وهو على ،على الجزم
وهكذا ، »�ضع وسبعون «والصواب ما وقع في سائر األحادیث ولسائر الرواة : قال القاضي عیاض(: هنا قال

ان من و� ،اإلمام أبو عبد هللا الحلیمي إمام أصحابنا الشافعیین ببخارى  »�ضع وسبعون «اختار ترجیح روا�ة 
 .)-لىَرِحَمُه ُهللا تعا-أعالم اإلسالم 

لكنها  ،طبعة سیئة وهو مطبوع في ثالثة مجلدات، ،ف المنهاج في شعب اإل�مانهذا أبو عبد هللا الحلیمي صنَّ  
 وشعب اإل�مان للبیهقي �المستخرج علیه. وهو أصل شعب اإل�مان للبیهقي، ،في ثالثة مجلدات أحسن من العدم،

 »وستون  �ضع«جماعة غیره ومنهم من رجح روا�ة  هارجح، و�ذا -َرِحَمُه ُهللا تعالى-و�ان من أعالم اإلسالم (
 قدمة،موز�ادة الثقات مقبولة  ألنها ز�ادة من ثقات، ؛»�ضع وسبعون «والصواب ترجیح روا�ة  ألنها المتیقن،

 .)و�اهلل التوفیق ما �منع الز�ادة، »�ضع وستون «ولیس في روا�ة 
  نى زائد؟اآلن الز�ادة من الثقة هل هي في �الم زائد أو في مع 

 .......  طالب:
األول  الكالم وز�ادة في �الم زائد، ،او�حتمل معنى زائدً  ا،�حتمل معنى ناقًص  ،الكالم عندنا لفظ �حتمل معنیین ال،

  وز�د علیه. ،كله موجود
  ؟هل هو من �اب الز�ادة أو من �اب االختالف »�ضع وسبعون «و »�ضع وستون «اآلن 

 .......  طالب:
  هل ینطبق علیها ز�ادة الثقة؟ ثقة مقبولة،الوالز�ادة من  ،ز�ادة :نقول

 .......  طالب:
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 في. »�ضع وسبعون «و »�ضع وستون « ،في مثل هذه األمور األنه �قال و�دار �ثیرً  ؛ننتبه لمثل هذا أنا أقول: ال،
هو لفظ  ال، یه و�زاد علیه،عل امتفقً  ا�كون لفظً  ما هو بلفظ وز�ادة لفظ، ،في لفظ واحد اللفظ الواحد �ختلف الرواة،

 عشر من �اب ز�ادة الثقة؟ال هإن هذ :فهل نقول غیره، هما فی »سبعون «أو  »ستون « واحد:
  ال من �اب الز�ادة والنقص. ،هذا من �اب االختالف ال، 

ن أخر لو جاء �شهد شخص آل علیه؟ اهل القدر األقل من األقوال �كون متفقً : مسألة یبحثها العلماء في األصول هنا
إن  قول:هل ن ألف،: قالثم جاء �شاهد ثالث  ،سبعمائة ثم جاء �شاهد ثاٍن فقال: بذمة فالن مقداره خمسمائة، اینً له دَ 

  ؟إنها اضطر�ت شهاداتهم :أو نقول و�لهم �شهدون �الخمسمائة، ،الخمسمائة متفق علیها
 طالب: ...........

  ؟ئة وز�ادة�شهد �الخمسماألیس هو ي �شهد �األلف اآلن الذ
 .بلى طالب:

ئة إن الخمسما :فهل نقول �لهم في المعنى اتفقوا على الخمسمائة، ؟ي �شهد �سبعمائة �شهد �الخمسمائة وز�ادةوالذ
  ؟إنها اضطر�ت شهاداتهم :مجمع علیها بین الشهود الثالثة أو نقول

 .اضطر�ت طالب:
�ان  شهد على آخر األحوال الذي استقر علیه الدین،ن الذي �شهد �الخمسمائة إ :لكن �مكن أن �قال في مثل هذا

دید والثاني علم �السبعمائة �عد تس ،هذا علم �أول األمر األلف د ثالثمائة فصار سبعمائة وعلم هذا،فسدَّ  األفً 
 .مثل هذا یدر�ه القاضي والثالث علم �الخمسمائة �عد تسدید المائتین. ،الثالثمائة

 .صفتإذا وُ  طالب:
  ؟ماذا

 وأمكن التفاوت.......  ،واختلفت األزمنة ،صفت األحوال: إذا وُ طالب
 ئة،أعرف �سبعما :والثاني قال ،بذمته ألف لفالن اأنا أعرف أن فالنً  :�قول ما حصل إال هذا، ال ما حصل إال هذا،

  ؟حكم �ه�مكن أن �ُ فهل األلف ما شهد �ه إال واحد  :فإذا قلنا ،والثالث
 حكم.ال ما �ُ  طالب:

 السبعمائة ما شهد بها إال واحد. ،حكم �هما �ُ 
 .......  طالب:

لة وهذه مسأ ،هذا على القول �أن األخذ �األقل إجماع والخمسمائة شهد بها الثالثة. ،نعم. شهد �السبعمائة اثنان
، »�ضع وسبعون «و »�ضع وستون «: ومنهما معنا هذا اضطراب. ،ال: ومنهم من �قول ،مبحوثة في �تب األصول

  ؟إن هذا من �اب ز�ادة الثقة :قولهل ن
 .......  طالب:
 نعم. 

 .......  طالب:
 .نعم

 .......  طالب:
صالة الجماعة أفضل من صالة الفذ �خمس وعشر�ن «ي �مكن أن �قال في مثل هذا ما قیل في حدیث الذ ،طیب
صالة الفذ �سبع وعشر�ن  صالة الجماعة أفضل من«أو  »صالة الفذ« :في الروا�ات األخرى  هذه صحیحة،، »درجة
 فیقال والعدد األكبر على حال �مكن توجیهه وقبول الروا�ات �لها، ،إذا أمكن حمل العدد األقل على حال، »درجة
ثم أخبر  ،ینوهنا أخبر �البضع والست ل بز�ادة درجتین،تفضَّ  -َجلَّ وَعال-خبر �الخمسة والعشر�ن ثم هللا إنه أُ  :مثالً 

 إن العدد ال مفهوم له. أو �قال �ما قال �عضهم:. �د في الشعب عشرزِ  �البضع والسبعین،
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وا�ة ولیس في ر  وز�ادة الثقات مقبولة مقدمة، ألنها ز�ادة من ثقات، ؛»�ضع وسبعون «والصواب ترجیح (: قال
 .)و�اهلل التوفیق ما �منع الز�ادة، »�ضع وستون «
ه ومن عادت واة،ال �جرؤ على توهیم الر  -َرِحَمُه هللاُ -ته في �ونه جار على قاعد -َرِحَمُه هللاُ -هذا الكالم من النووي  

على  ألن العلماء في هذا الباب خطئهم في هذا؛أنه ال �ُ  ،رف أنه من اختالفهمأ�ًضا أنه إذا اختلف الرواة ولو عُ 
: لومنهم من �قو  ،لها شاذةواألخرى  ،فیحكم للروا�ة الراجحة عنده أنها هي المحفوظة ،منهم من لد�ه جرأة  ضر�ین،

 .فیحمل على التعدد ،ما دام صحت الروا�ة ،ال
وهذا هو المتفق  صفة صالة الكسوف جاءت بر�عتین في �ل ر�عة ر�وعین، ،�ما قالوا في صفة صالة الكسوف 

شیخ  وجاء في غیر مسلم خمس ر�وعات، وجاء في أر�عة ر�وعات، وجاء في صحیح مسلم ثالثة ر�وعات، علیه،
علیه -ن النبي إ :و�قول �ل الروا�ات ما عداها شاذة حتى في مسلم، زم �ما في الصحیحین و�قول:اإلسالم �ج

هذا من  و�براهیم ما مات إال مرة واحدة.: �قوله او�ز�د ذلك تأكیدً  ما صلى الكسوف إال مرة واحدة، -الصالة والسالم
و ما ألن �عض الناس �جرؤ وه ؛ما جاءت من فراغ معلوم أن هذه الجرأة  ز�ادة في القوة في الرأي والجرأة، الز�ادة،

لكن الذي �جرؤ وعنده علم �أوي إلى علم  ،هذا یتالعب �النصوص ذم بال شك و�وقف عند حده،هذا یُ  عنده شيء،
أما من  ألنه أهل لذلك، ؛خطؤه مغفورفهذا مثل هذا له ذلك ولو أخطأ  و�حاطة بنصوص الشر�عة وقواعدها العامة،

  ؟هذا خطأ :أو ما عرف أن یوفق بین النصوص ثم �قول ،ن هذا ما دخل مزاجهأل فقط؛خطئ �ُ 
لرواة وهذا مسلك من یهاب ا ،مسلك القول �التعدد عند االختالف المقصود أنه مثل ما أشرنا أن العلماء لهم مسلكان:

 .م الراوي الثقةفال یوهِّ  ،والمرو�ات
 لعلم.وهذا قول معتبر عند أهل ا ،حكم علیه �أنه شاذوما عداه �ُ والمسلك الثاني الحكم على الراجح �أنه المحفوظ  

ننا أل ؛هذا ال بد منه ولو �ان عنده من العلم ما عنده ال بد أن یهاب الصحیحین، ،لكن اإلنسان ال سیما طالب العلم
قصاء للطرق أو �عدم اإلحاطة واالست ،إما �عدم وضوح األمر له ،إذا جرؤنا على الصحیحین ال بد أن یتهم نفسه

ما : وهو �قول »أحا�سة هي«: الرسول �قول أما مثل شیخ اإلسالم معروف، والروا�ات التي تبین وتوضح المراد،
ونصوص رفع الحرج ونصوص الضرورة ونصوص  واستدل على ذلك �أدلة �ثرة من الكتاب والسنة، ،تحبس الرفقة

ن ألن عنده م ؛تطوف على حالها و�مشون  ا تحبس الرفقة،�ِهللا م: لكن ما �قدر من دون شیخ اإلسالم أن �قول. كذا
و�خفى علیه عشرات النصوص في  ا،لكن غیره �ا أخي �عرف نص� ، اوتام�  االعلم ما �جعل التصور عنده واضحً 

 .الباب
لذا األئمة الكبار الذین ینظرون إلى  ،-علیه الصالة والسالم-�عني مثل هذا ال بد أن �قف و�هاب ما صح عنه 

مثل هذا لو جرؤ على  ،�حفظ سبعمائة ألف ومن ،�حفظ خمسمائة ألف منهم منسنة أمامهم مثل الشمس �حفظون ال
 فإنه من اولو �ان سندها إلى القائل صحیحً  ،ألن مثل هذه الروا�ة التي جرأ على تضعیفها تضعیف �عض الروا�ات؛

 ن،وهذا الخبر وافقه علیه فالن وخالفه فال ،ذاولم �ضبط ه ،خالل إحاطته �مرو�ات هذا الراوي �عرف أنه ضبط هذا
وهو ال �عرف من  ،و�ذا �ان رواته �لهم ثقات حكم �صحته ،ي ما عنده شيء ینظر إلى هذا السند �مفردهلكن الذ

 لذلك األئمة �حكمون �القرائن التي قد ال تظهر لكثیر من المتأخر�ن. ومن خالفهم، ،وافق هذا الراوي 
 .......  طالب:
 .شیخ اإلسالم لد�ه إحاطة ،ال ال

 .إشكال �ا شیخ هما فی طالب:
[اإلسراء:  یًال}ِإالَّ َقلِ  {َوَما ُأوِتیُتْم ِمَن اْلِعْلمِ  :-َجلَّ وَعال-ولن �خرج عن قوله  ،لد�ه إحاطة �النصوص والقواعد العامة

 .لكن إحاطة نسبیة ،إنه أحاط �العلم �له :أقولال أنا ]، ٨٥
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 �طلع منل أحوا، وهي ذ�روا المسألة هذه عند شیخ اإلسالم ذ�روها في مسألة العموم نیالذ لكن أهل العلم طالب:
قة �عني تبنى علیها �عض قواعد الشر�عة مثل رفع الحرج والمش ،على أحوال السائل �ظن أنها مسألة خاصة

 .و�أنها مسألة فیها ظرف �عني ما �ان شیخ اإلسالم أرادها للعموم، ،تجلب التیسیر
 ن �ل حائض تطوف.إ :ما �قول شیخ اإلسالم فیه شك،ما 

 .إشكال في هذا هما فینعم،  طالب:
 ز على أنها ال تحبس الرفقة.لكن شیخ اإلسالم یر�ِّ  ال ال، ،عنایته �النص وال �مكن أن �قول هذا،

 .األحوال طالب:
 .نعم. ذ�ر �ل االحتماالت

 .......  طالب:
 .»؟أحا�ستنا هي«: ألن الرسول قال ؛مهما �ان األمرتجلس وال تطوف  :لكن الذي وقف وقال

 .......  طالب:
  ؟ماذا

 .......  طالب:
 .مع النص

 .طالب: مع النص
 .مع النص بال شك

 وتا�عه، ذلك في المؤلف شیخ شیخ عامر أبي عن الطرق  تختلف لم »�ضع وستون «( قال ابن حجر:انظر ماذا 
 مروع بن �شر طر�ق من عوانة أبو وأخرجه، بالل بن سلیمان عن، مالمی وتشدید المهملة �كسر، الحماني �حیى
 طر�ق من مسلم روا�ة في التردد وقع و�ذا، »وسبعون  �ضع« أو »وستون  �ضع« :فقال بالل بن سلیمان عن

 من »ن وسبعو �ضع« :فقالوا طر�قه من الثالثة السنن أصحاب ورواه، دینار بن هللا عبد عن صالح أبي بن سهیل
 روا�ة البیهقي ورجح ،»وسبعون  سبع« أو »وسبعون  ست« :طر�ق من صحیحه في عوانة وألبي، شك غیر

 .�شك لم سلیمان ألن ؛البخاري 
 شكوكم عداه وما ،المتیقن �أنه یرجح لكن ،أ�ًضا فتردد ،عنه عمرو بن �شر روا�ة من ذ�رنا لما ؛نظر وفیه 

 روا�ة حوترجی، البخاري  روا�ة تخالف ال صحتها وعلى ،فمعلولة »وستون  أر�ع« :بلفظ الترمذي روا�ة وأما، فیه
 الجزم ىعل �ستمر لم زادها الذي إذ؛ �ستقیم ال عیاض ثم الحلیمي ذ�ره �ما ثقة ز�ادة لكونها ؛»وسبعون  �ضع«

 .)المتیقن لكونه ؛األقل الصالح بنا حرجَّ  وقد، البخاري  نظر شفوف یتبین و�هذا، المخرج اتحاد مع سیما ال بها
 بت في الصحیحثأعلى هذه الشعب وأدناها �ما  -صلى هللا علیه وسلم-ن النبي وقد بیَّ (: -َرِحَمُه هللاُ -لنووي اقال 

 صلى هللا-ن فبیَّ ، »وأدناها إماطة األذى عن الطر�ق ،أعالها ال إله إال هللا« :-صلى هللا علیه وسلم-من قوله 
 .)والذي ال �صح غیره من الشعبأن أعالها التوحید المتعین على �ل مكلف  -علیه وسلم

 طالب: ...........
 ماذا؟

 طالب: ...........
 .)والذي ال �صح غیره من الشعب( ،ال )�عد صحته(: �قول

 إال. طالب:
و�ن لم نعرف  ،فیجب علینا اإل�مان �ه و�قي بینهما تمام العدد، وأدناها ما یندفع �ه ضرر المسلمین،(نعم.  ،إال

 و�ن لم نعرف أعیانهم وأسماءهم، -صلوات هللا وسالمه علیهم-�ما نؤمن �األنبیاء والمالئكة  أعیان جمیع أفراده،
من أغزرها فوائد وأعظمها جاللة �تاب المنهاج ألبي عبد هللا  ،�ثیرة اف العلماء في تعیین هذه الشعب �تبً وقد صنَّ 
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تى من التحقیق والفرائد �ما ال مز�د علیه في وزاد علیه وأ ،ثم حذا اإلمام الحافظ أبو �كر البیهقي حذوه ،الحلیمي
  فرحمه هللا تعالى ورضي عنه. كتا�ه شعب اإلمام،

ا فإذ اعات،وعددت الط ،تتبعت معنى هذا الحدیث مدة بان �كسر الحاء البستي:وقال اإلمام الحافظ أبو حاتم بن حِ 
 -لیه وسلمصلى هللا ع-ة عدها رسول هللا فرجعت إلى السنن فعددت �ل طاع، ا�ثیرً  اهي تز�د على هذا العدد شیئً 

 ،دبروقرأته �الت -ُسبحانه وتعالى-فرجعت إلى �تاب هللا  فإذا هي تنقص عن البضع والسبعین، ،من اإل�مان
 ،السنن فضممت إلى الكتاب فإذا هي تنقص عن البضع والسبعین، ،وعددت �ل طائفة عدها هللا تعالى من اإل�مان

ا وال ال تز�د علیه ،ورسوله من اإل�مان تسع وسبعون  -عزَّ وجلَّ -شيء عده هللا  فإذا �ل ،وأسقطت المعاد
ل ذلك في �ذ�ر أبو حاتم  أن هذا العدد في الكتاب والسنن، -صلى هللا علیه وسلم-فعلمت أن مراد النبي  تنقص،

 .)�هللا أعلم كتاب وصف اإل�مان وشعبه،
  م؟معروف عند� هل هو هذا �تاب ما أعرف له وجود، 

  ؟كتاب وصف اإل�مان وشعبه البن حبان
  �هللا أعلم.(

 .�هللا أعلم وقد تقدم بیان هذا، وهذا الحدیث نص في إطالق اسم اإل�مان الشرعي على األعمال،
الحیاء من «: في روا�ة أخرى في الصحیح، »والحیاء شعبة من اإل�مان« :-صلى هللا علیه وسلم-قوله  

 . االستحیاء فالحیاء ممدود هو، »الحیاء خیر �له« وفي أخرى:، »اء ال �أتي إال �خیرالحی« وفي أخرى:، »اإل�مان
لشدة  ؛ء فیهاستحیى الرجل من قوة الحیا االستحیاء من الحیاة، قال أهل اللغة:: قال اإلمام أبو الحسن الواحدي

عبد الكر�م  اإلمام أبي القاسمرو�نا في رسالة األستاذ  والحیاء من قوة الحس ولطفه،: قال علمه �مواقع العیب،
: قال -نهعالى ورضي عَرِحَمُه ُهللا ت-عن السید الجلیل أبي القاسم الجنید  -َرِحَمُه ُهللا تعالى-بن هوازن القشیري 
ینهما حالة فیتولد ب(رؤ�ة اآلالء مع رؤ�ة التقصیر  )ورؤ�ة التقصیر ،أي النعم( ،�عني النعم، )الحیاء رؤ�ة اآلالء

 .)تسمى الحیاء
 ،ولها شروح �ثیرة ،وهي محل عنا�ة في �ثیر من أقطار المسلمین وهي في التصوف، ،معروفة رسالة القشیري  

 فیها ما فیها. لكن هي على �ل حال في التصوف، وفیها فوائد،
ر �سائ اتسا�ً واك األنه �كون تخلقً  عل الحیاء من اإل�مان و�ن �ان غر�زة؛إنما جُ : قال القاضي وغیره من الشراح(

إل�مان فهو من ا لكن استعماله على قانون الشرع �حتاج إلى اكتساب ونیة وعلم، أعمال البر وقد �كون غر�زة،
 .)من المعاصي وما لناعلى أفعال الخیر  اولكونه �اعثً  لهذا،

، عقاب ب علیهاتِّ ورُ  ،بل علیها اإلنسانز جُ وغرائ ب علیها ثواب،وُرتِّ  ،اآلن هناك غرائز جبل علیها اإلنسان ،طیب 
-هذا شيء ال ید لي فیه والنبي : هل للحلیم أو للغضوب أن �قول ومن جبل على الغضب، ،من جبل على الحلم
 ؟ »ال تغضب ال تغضب، ال تغضب،«: قال -علیه الصالة والسالم

  ؟ذمأي معناه أنه ال یالم وال یُ 
رجل �عني  ل،وعدمها یتر�ى علیه اإلنسان �التفعُّ  لغرائز ال شك أنها تز�د �االكتساب،وا كتسب،اآلن عندنا غرائز وما �ُ 

فإذا تعلم صار  ،األصل الجهل م صارت عنده ملكة،لكنه إذا تحلَّ  ،غضوب ،غضبالمجبول على  ما عنده حلم،
و�ال  نهى هللا عنه، فهو یثاب على ما یبذل فیه جهده و�خالف فیه ما ومثله سائر الصفات، عنده شيء من العلم،

  ؟نيفكیف یلوم ،هللا الذي جبلني على الغضب �ِهللا أنا لو أراد هللا مني غیر ذلك لكان، :لیس ألحد �غضب ثم �قول
 طالب: ...........

هذا ه أن �خالف و�إمكان ،فیحتج �القدر ،نعم ،]١٤٨[األنعام:  {َلْو َشاَء للااَُّ َما َأْشَرْكَنا} �عني مثل حجة من �قول:
ة أجر أجر المعالج و�كون أجره مع المعالجة واالكتساب �كون له أجران �من �قرأ القرآن و�تتعتع فیه، ،الخلق الذمیم

 .-َجلَّ وَعال-مع توفیق هللا  ،مجاهدة وأجر هذا الخلق الذي توصل إلیه �كسبه
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 .......  طالب:
 ي الخلق عنده.الذ أیهم؟

 .......  طالب:
 .»إن فیك خصلتین �حبهما هللا ورسوله« لألحنف: -علیه الصالة والسالم-بي �عني مثل ما قال الن

 .األشج طالب:
: قال �حبهما هللا ورسوله، »الحلم واألناة: إن فیك خصلتین �حبهما هللا ورسوله«: األشج عبد القیس ،األشج نعم

  ؟فطرني هللا علیهما ،خصلتان جبلني هللا
 .......  طالب:

  ؟ماذا
 خلقت بهما؟أم ت طالب:

 . »جبلك هللا علیهما«: قال ؟لق تخلقت بهمانعم. أم خُ 
 به علیها،قد یهب �عض األشیاء لبعض الناس و�ثی -َجلَّ وَعال-ن هللا إ: اوقلنا مرارً . المقصود أنه من فضل هللا علیه
ن م�خالفها فیتمكن  مع تر�یب ما �عینه على التخلق و�طلبه �خالفها، امنه ال ظلمً  و�منع �عض الناس منها عدالً 

  ذلك.
ندي عقسم قال لهم  ؛فصار الطالب أمامه ثالثة أقسام اأن المدرس مثًال المعلم لو مدح �تا�ً  وقلنا في مثال ضر�ناه
ن بیَّ  ث؟هو ظلم القسم الثال ،ا�حثوا عنه :وقسم قال انظروه في المكتبة الفالنیة، :وقسم قال لهم ،نسخ منهم فضل منه

أجر المشقة  لكن إذا حصلوه �ان أجرهم وثوابهم أعظم، لهم فضل هذا الكتاب وتر�هم �جهدهم، نو�یَّ  ،لهم الحق
 . وأجر الحصول على الكتاب

ٌة}{ِلَئالَّ َ�ُكوَن ِللنَّاِس َعَلى للااَِّ  ،یبین للناس وال یترك لهم حجة هذا �افٍ  -َجلَّ وَعال-فكون الرب  [النساء:   ُحجَّ
اء: [األنبی ُل}{َال ُ�ْسَأُل َعمَّا َ�ْفعَ  �عین �عض الناس و�وفقه هذا لیس ألحد علیه حجة: -الَجلَّ وعَ -�ون هللا ]، ١٦٥
 . مر �هب فیه من األدوات ما یتمكن معه من تنفیذ ما أُ ألنه ر�َّ  ؛ولیس �ظالم للقسم األول]، ٢٣

  ؟.......أیهما طالب:
وهي شاقة  و�ین من �أتي إلیها نقاد إلیها منشرح الصدر بها،في الذي �أتي إلى العبادة وهو م ا�عني مثل ما قلنا مرارً 

ن ومنهم م ألنه یؤجر أجر العبادة وأجر المجاهدة، من �أتي إلیها وهي شاقة أفضل؛: من أهل العلم من �قول علیه،
صل إلى �لم  وهذا في الغالب أنه ذ �العبادة أجره أعظم،یتلذَّ  -علیه الصالة والسالم-من حاله �حال النبي  ،ال �قول:

 .هذه المرحلة إال �عد أن تجاوز مرحلة المجاهدة
 .......  طالب:

�یسر و سهَّل �ُ  ،نعم و�شق علیه �عض العبادات، ،وقد یتعود �عض العبادات ي ما تعودها شاقة،�ِهللا العبادة عند الذ
 جاءت سجدة التالوة أثقل ثم ،مستعد �قرأ القرآن ساعات وهو جالس له �عض العبادات و�عض العبادات شاقة علیه،

- النفس تحتاج إلى عالج واألطر على مراد هللا المسألة تحتاج إلى عالج، ألن الصالة شاقة علیه، ؛علیه من جبل
 .-َجلَّ وَعال

 .......  طالب:
  ؟ماذا

 .......  طالب:
 .نعم

 .......  طالب:
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ماء مثل ما ذ�روا في األس عین و�لى خصال معینة،و�لهم أداه اجتهاده إلى عدد م اجتهدوا وعددوا، العلماء عددوا،
 .اجتهدوا تلمسوها من النصوص وألفوا فیها وأكثر من �تاب في األسماء الحسنى الحسنى مثًال،

 .على �ل حال نكمل ما قاله الشراح
 .......  طالب:
 نعم. 

 .......  طالب:
نحرص على جمع هذه  منهم من �قول: ،نعم ،جملالكالم على أن مثل هذا األمر الذي یؤتى برقم م هو اجتهد لما،

لها له أثر في حیاة المسلم وتعدادها لما أجم لو �ان بیانها: ومنهم من �قول الخصال من الكتاب والسنة ونلزمها،
 ،بهمت ساعة الجمعةمثل ما أُ  لیصیب الجمیع، ؛فیضرب �جمیع أبواب الخیر ،بل من أجل أن �جتهد المسلم الشارع،

 وأمور �ثیرة من هذا النوع. ،رولیلة القد
 .......  طالب:
 .ما هو مثل هذا إجماالً 
 .......  طالب:
 ما فصلت. اال أبدً 

 طالب: ...........
 ان تخلقً ألنه �كو عل الحیاء من اإل�مان و�ن �ان غر�زة؛إنما جُ : قال القاضي وغیره من الشراح(: �قول النووي 

 نیة وعلم،لكن استعماله على قانون الشرع �حتاج إلى اكتساب و  ،غر�زة وقد �كون  ،�سائر أعمال البر اواكتسا�ً 
 ؟)صيما لنا من المعا( �یف، )على أفعال الخیر وما لنا من المعاصي اولكونه �اعثً  ،فهو من اإل�مان لهذا

 .العلها مانعً ، امانعً  
 .امانعً  طالب:

  ؟ماذا
 .من المعاصي ا: مانعً طالب

  ..ما أدري ما ،النووي جدیدةفیه طبعة ثانیة لشرح  ،نعم
 .......  طالب:

 بعت في مجلدین.وقالوا إنها طُ 
 .......  طالب:
 .رأیتهاما نعم، 

 .......  طالب:
یاء قد ومن حیث إن صاحب الح ،ستشكل�له وال �أتي إال �خیر فقد �ُ  اوأما �ونه خیرً  ،من المعاصي اومانعً (

إلخالل أو اوقد �حمله الحیاء على  ،مره �المعروف ونهیه عن المنكر�جله فیترك أ �ستحیي أن یواجه �الحق رجالً 
 .الحقوق أو غیر ذلك مما هو معروف �العادة

 و�نما بل هو عجز ومهانة وضعف، ،أن هذا المانع المذ�ور لیس �حیاء حقیقة: والجواب عن هذا اإلشكال 
 ،حیاء خلقو�نما حقیقة ال ،الحیاء الحقیقيلمشابهته  ؛اأطلقوه مجازً  ،من إطالق �عض أهل العرف تسمیته حیاءً 

  .)أعلم �هللا .عن الجنید و�دل علیه ما ذ�رناه ،و�منع عن التقصیر في حق ذي الحق ،یبعث على اجتناب القبیح
 .انتهى �الم النووي 

 .-َرِحَمُه هللاُ -ابن رجب �قول ماذا  ننظر 
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 ِقَبَل لُّوا ُوُجوَهُكمْ رَّ َأْن ُتوَ {َلْیَس اْلبِ  :-عزَّ وجلَّ -ي: وقول هللا قال البخار : فصل في أمور اإل�مان( :-َرِحَمُه هللاُ -قال 
 إل�مان: خصاله وشعبه المتعددة. وأمور ا ،]١٧٧[البقرة:  {َوُأوَلِئَك ُهُم اْلُمتَُّقوَن} :إلى قوله اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب}

َل َعَلى ِب َوالنَِّبیِّیَن َوآَتى اْلَماَكِة َواْلِكَتااْلَمَالئِ َن ِ�اهللَِّ َواْلَیْوِم اْآلِخِر وَ {َوَلِكنَّ اْلِبرَّ َمْن آمَ  واستدل البخاري �قوله تعالى:
اِئِلیَن وَ  ِبیِل َوالسَّ َالَة َوآَتى الزََّكاَة وَ  َقاِب َوَأَقامَ ِفي الرِّ ُحبِِّه َذِوي اْلُقْرَ�ى َواْلَیَتاَمى َواْلَمَساِكیَن َواْبَن السَّ وُفوَن اْلمُ الصَّ

رَّاِء َوِحیَن اْلَبأْ  اِبِر�َن ِفي اْلَبْأَساِء َوالضَّ [البقرة:  ُقوَن}َدُقوا َوُأوَلِئَك ُهُم اْلُمتَّ َك الَِّذیَن َص ِس ُأوَلئِ ِ�َعْهِدِهْم ِإَذا َعاَهُدوا َوالصَّ
ى أن یدل عل عن اإل�مان، فتال علیه هذه اآل�ة. وهذا -صلى هللا علیه وسلم-. وقد سأل أبو ذر النبي ]١٧٧

 �ة، �ماكر في هذه اآلطلق اإل�مان دخل فیه �ل ما ذُ الخصال المذ�ورة فیها هي خصال اإل�مان المطلق، فإذا أُ 
 .هذه اآل�ة) -علیه الصالة والسالم-سأل السائل عن اإل�مان، فتال علیه النبي 

  تقدم إعالله.: �قول 
 ُتَولُّوا {َلْیَس اْلِبرَّ َأنْ  عن اإل�مان فقرأ: -صالة والسالمعلیه ال-وقد صح عن مجاهد أن أ�ا ذر سأل النبي : قال

 ،-معلیه الصالة والسال-عن مجاهد أن أ�ا ذر سأل النبي  صحَّ  وهذا مرسل، ،إلى آخره ]١٧٧[البقرة:  ُوُجوَهُكْم}
  ؟ما أدر�ه أم�عني مجاهد أدرك أ�ا ذر  ؟مرسًال  �كون  كیف

 .......  طالب:
  ؟هاه

  ....... طالب:
: قال لكن لو و�نما لكون مجاهد حكى القصة التي لم �شهدها. ،لم یدرك أ�ا ذر اال ألن مجاهدً  �عني �ونه مرسالً  ال،

وفیه  ،وقد روي من وجه آخر. انتهى اإلشكال ،-علیه الصالة والسالم-عن مجاهد عن أبي ذر أنه سأل النبي 
 انقطاع أ�ًضا.

ق ئذ التصدی�اب عطف الخاص على العام، وقد �كون المراد �اإل�مان حین رن اإل�مان �العمل فقد �كون من(و�ذا قُ 
ین، ثم تاب والنبی�ما ذ�ر في هذه اآل�ة اإل�مان �اهلل والیوم اآلخر والمالئكة والك �القلب، و�العمل عمل الجوارح،

لح، عن أبي صاعطف علیه أعمال الجوارح. وخرج البخاري من حدیث سلیمان بن بالل، عن عبد هللا بن دینار، 
اإل�مان �ضع وستون شعبة، والحیاء شعبة من «قال:  -صلى هللا علیه وسلم-عن أبي هر�رة، عن النبي 

 .»اإل�مان
ن عجه مسلم أ�ًضا من روا�ة جر�ر، عن سهیل، وخرَّ  ،»�ضع وسبعون «جه مسلم من هذا الوجه، ولفظه: وخرَّ 

ا م��الشك، وهذا الشك من سهیل،  »�ضع وستون «أو  »�ضع وسبعون «وقال في حدیثه:  عبد هللا بن دینار �ه،
 جاء مصرًحا �ه في صحیح ابن حبان وغیره. 

أو اثنان  -اإل�مان سبعون «وقال في حدیثه:  وخرجه مسلم أ�ًضا من حدیث ابن الهاد، عن عبد هللا بن دینار �ه،
ال في ق، وروي عنه أنه »سبعون «أو  »ستون «، ورواه ابن عجالن عن عبد هللا بن دینار قال: »�اً�ا -وسبعون 
ن (وروي عن عبد الرحمن ب�عني الستین والسبعین.  ،أو �ضع واحد من العددین) »سبعون «أو  »ستون «حدیثه: 

وسبعون  -أو سبعة  -اإل�مان تسعة «عبد هللا بن دینار، عن أبیه بهذا اللفظ أ�ًضا، وروي عنه بلفظ آخر وهو: 
 . »شعبة

مارة بن عوقد روي عن . »اإل�مان أر�عة وسبعون �اً�ا«وقال فیه:  عمارة بن غز�َّة،وخرجه الترمذي من روا�ة 
مدار فغز�ة، عن سهیل عن أبیه. وسهیل لم �سمع من أبیه، و�نما روى عن عبد هللا بن دینار، عن أبي صالح. 

ثالث  دینار على ال �صح عن غیره. وقد ذ�ر العقیلي أن أصحاب عبد هللا بن ،الحدیث على عبد هللا بن دینار
ثبات الطبقة األولى األ أثبات) (على ثالث طبقات: ،ومشا�خ) ،طبقات: أثبات �مالك وشعبة وسفیان بن عیینة

 .(كمالك وشعبة وسفیان بن عیینة
 .(كسهیل و�ز�د بن الهاد وابن عجالن�عني دونهم  ومشا�خ) 
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ن لیه أحد معا الحدیث لم یتا�ع هؤالء المشا�خ قال: وفي روا�اتهم عن عبد هللا بن دینار اضطراب، وقال: إن هذ 
عفاء، الثة: الضاألثبات عن عبد هللا بن دینار، وال تا�ع عبد هللا بن دینار، عن أبي صالح علیه أحد، والطبقة الث

 .فیروون عن عبد هللا بن دینار المناكیر، إال أن الحمل فیها علیهم)
 �عني لیس على عبد هللا بن دینار.  

. وأما رج حدیثه في الصحیحیند رواه عن عبد هللا بن دینار سلیمان بن بالل، وهو ثقة ثبت، وقد خُ (قلت: وق
بي �ما جاء التصر�ح في �عضه �أنه شك من سهیل بن أ االختالف في لفظ الحدیث: فاألظهر أنه من الرواة،

 حسب ما ینزل من خصال�ان یذ�ر هذا العدد � -علیه الصالة والسالم-صالح. وزعم �عض الناس أن النبي 
 .اإل�مان)

خمس «أو  »صالة الجماعة أفضل من صالة الفذ �سبعة وعشر�ن درجة« وهذا أشرنا إلیه فیما تقدم في حدیث: 
 .�د في فضل صالة الجماعة ثم أخبر عنه فیما �عدثم زِ  ،أخبر �الخمسة والعشر�ن وهو أوالً ، »وعشر�ن

 ،مان�ان یذ�ر هذا العدد �حسب ما ینزل من خصال اإل� -ه وسلمصلى هللا علی-(وزعم �عض الناس أن النبي  
 فكلما نزلت خصلة منها ضمها إلى ما تقدم وزادها علیها، وفي ذلك نظر. 

ناها أعالها قول ال إله إال هللا، وأد«وقد ورد في �عض روا�ات صحیح مسلم عدد �عض هذه الخصال، ولفظه: 
اللسان، فأشار إلى أن خصال اإل�مان منها ما هو قول �. »ن اإل�مانإماطة األذى عن الطر�ق، والحیاء شعبة م

لخصال. ومنها ما هو قائم �القلب، ولم یزد في شيء من هذه الروا�ات على هذه ا ومنها ما هو عمل �الجوارح،
 سمیتهیه تفوقد انتدب لعدها طائفة من العلماء �الَحلیمي والبیهقي وابن شاهین وغیرهم، فذ�روا أن �ل ما ورد 

ي سبعین. وفو بلغ بها �عضهم سبًعا وسبعین، و�عضهم تسًعا  ، وقدإ�ماًنا في الكتاب والسنة من األقوال واألعمال
ح وهو �ذا قاله ابن الصال سٌر،من هذه الخصال عُ  -صلى هللا علیه وسلم-القطع على أن ذلك هو مراد الرسول 

 .كما قال)
رف بل �أتي �ح �أن ما توصل إلیه �اجتهاده هو مراد هللا ومراد رسوله،لكن في مثل هذه الحالة ال �جزم اإلنسان  

لجنة االذین یدخلون  لفاأل�ما جاء في حدیث السبعین  الم،وحینئذ ال یُ  لعل المراد �ذا، لعل المراد �ذا،: الترجي
لعلهم  لهم �ذا،لع: یدو�ون فبات الصحا�ة  فلم یبین، -علیه الصالة والسالم-دخل النبي  ،�غیر حساب وال عذاب

ثرب لم ی ،ولم یثر�هم ،-علیه الصالة والسالم-واحد جاء �القول الصحیح الموافق لمراده  هوما فی ،لعلهم �ذا كذا،
قد جاء و  ،لكن لو جزموا فقد قالوا أو فسروا الحدیث �الرأي ،ألنهم لم �جزموا ؛-علیه الصالة والسالم-على أحد منهم 

ا ألنك إذا جزمت �أن هذ ؛الكالم في غر�ب الحدیث جدیر �التحري حري �التوقي: ولواإلمام أحمد �ق ،الوعید علیه
حرفت  ،ولو لم تكذب علیه من حیث اللفظ ،فقد �ذبت علیه من حیث المعنى -علیه الصالة والسالم-مراد النبي 

 والتحر�ف �ما �كون �اللفظ �كون أ�ًضا �المعنى.  كالمه شئت أم أبیت،
هد وما استش ج فیه من األحادیثخصال اإل�مان واإلسالم والدین من أوله إلى آخره وما خرَّ  (وتبو�ب البخاري على

غ بل الكفر،�ه من اآل�ات واآلثار الموقوفة إذا عدت خصاله وأضیف إلیه أضداد ما ذ�ره في أبواب خصال النفاق و 
ع لذر�عة مطبو �تاب ا في �تاب الذر�عة)(الراغب األصفهاني  �هللا أعلم. وقد تكلم الراغب) ذلك فوق السبعین أ�ًضا،

ا) امرارً   .(له على حصرها في هذا الباب �كالم عجیب جد�
 .في جزء لطیف مطبوع أكثر من مرة ،الذر�عة في محاسن الشر�عة ؟القادممن �حضره لنا في الدرس  

 .......  طالب:
  ؟ماذا

 .......  طالب:
ا) (ألنه أتى �كالم عجیب، اجزاك هللا خیرً نعم،   یذم؟أم هذا �مدح  جد�

 .......  طالب:
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نها و� ام مطلقً إن هذه الكلمة أفضل الكال :ستدل �ه من �قولما �َ  »أعالها قول ال إله إال هللا« (وفي قوله: ،�حتمل
دعاء أفضل ال«: لكن في حدیث ،�ابن القیم ،وفي ذلك اختالف ذ�ره ابن عبد البر وغیره) أفضل من �لمة الحمد،

 یدل على أنها أفضل. ، »ال إله إال هللا: وأفضل ما قلت أنا والنبیون من قبلي ،دعاء عرفة
ارح أو (فإن قیل: فأهل الحدیث والسنة عندهم أن �ل طاعة فهي داخلة في اإل�مان، سواء �انت من أعمال الجو 

ر ا ال ینحصحینئذ فهذو  القلوب أو من األقوال، وسواء في ذلك الفرائض والنوافل، هذا قول الجمهور األعظم منهم،
  . في �ضع وسبعین، بل یز�د على ذلك ز�ادة �ثیرة، بل هي غیر منحصرة)

ة هل قال أحد إنه ما فیه ز�اد األسماء الحسنى �التسعة والتسعین، -علیه الصالة والسالم-اآلن لما حصر النبي 
لغیب ااستأثر في علم  -َجلَّ وَعال- ألن هللا ومنهم من قال أكثر من ذلك؛ هي مائة، من أهل العلم من قال: ؟علیها

ه أو علمت ،أو أنزلته في �تا�ك أسألك �كل اسم هو لك سمیت �ه نفسك،«: اعنده من األسماء ما لم �طلع علیه أحدً 
 . »أو استأثرت �ه في علم الغیب عندك ،من خلقك اأحدً 

لیه عصلى هللا -ن عند قول النبي (قیل: �مكن أن �جاب عن هذا �أجو�ة؛ أحدها أن �قال: إن عد خصال اإل�ما
اة خصال اإل�مان في آخر حی ثم حدثت الز�ادة فیه �عد ذلك حتى �ملت �ان منحصًرا في هذا العدد، -وسلم
 . -صلى هللا علیه وسلم -النبي

، ا�ثیرً  اددً والثاني: أن تكون خصال اإل�مان �لها تنحصر في �ضع وسبعین نوًعا، و�ن �انت أفراد �ل نوع تتعد تع
 ور�ما �ان �عضها ال ینحصر. وهذا أشبه. و�ن �ان الوقوف على ذلك �عسر أو یتعذر. 

ُهْم َتْغِفْر لَ {ِإن َتسْ  �ما في قوله تعالى: والثالث: أن ذ�ر السبعین على وجه التكثیر للعدد ال على وجه الحصر،
(من غیر من غیر حصر له  صوله)كثیر التعداد من غیر حوالمراد ت ]،٨٠[التو�ة:  َسْبِعیَن َمرًَّة َفَلن َ�ْغِفَر ُهللا َلُهْم}

ضع و�كون ذ�ره للب من غیر حصر له في هذا العدد، العدد،هذا حصر له في هذا العدد، من غیر حصر له في 
لحدیث من اشعر بذلك �أنه �قول: هو یز�د على السبعین المقتضیة لتكثیر العدد وتضعیفه. وهذا ذ�ره �عض أهل �ُ 

 .فیه نظر)المتقدمین، و 
أنه لو  هألنه مفهوم مفهوم العدد في اآل�ة ال شك في أنه ملغى؛ ،المفهوم ،�عني �ون مفهومه ملغى غیر مراد 

]، ٤٨[النساء:  ِه} ُ�ْشَرَك �ِ {ِإنَّ للااََّ َال َ�ْغِفُر َأنْ : �قول -َجلَّ وَعال-�هللا  وسبعین مرة أنه �غفر لهم، ااستغفر لهم واحدً 
  ما فیه معارضة.  ؟لكن مفهوم ما عندنا هو معارض �منطوق  فمفهومه معارض �منطوق فألغي. والمنافق مشرك،

 .......  طالب:
 .ولیلة القدر ،هو مثل ما قلنا في ساعة الجمعة

 . وفیه نظر (وهذا ذ�ره �عض أهل الحدیث من المتقدمین،
ابن  هالق ،ذي تدعو إلیه الحاجة منهاوهو ال ،والرا�ع: أن هذه البضع وسبعین هي أشرف خصال اإل�مان وأعالها

ن إلى حامد من أصحابنا. والبضع في اللغة: من الثالث إلى التسع، هذا هو المشهور، ومن قال: ما بین اثنی
الث ا بین الثمن أر�ع إلى تسع. وقیل: م :عشر فالظاهر أن ما أراد ذلك ولم یدخل االثنین والعشر في العدد. وقیل

ا ثالث إلى مهو الذي قبله �اعتبار إخراج الثالث والعشر منه. و�ذا قال �عضهم: ما بین الوالعشر. والظاهر أنه 
 . دون العشرة، وعلى هذا فال �ستعمل في الثالث وال في العشر، �هللا أعلم)

 .......  طالب:
 .مفهوم اآل�ة مخالف لمنطوق آ�ة النساء

 .......  طالب:
 .مخالف لمنطوق آ�ة النساء

 .�هللا أعلم
 .وصلى هللا على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین 


